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”Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?  Iar Iisus i-a zis: Pentru ce 

Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să 

nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind 

Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează 

Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au 

averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 

Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu 

putinţă la Dumnezeu.”                                                                            (Luca 18, 18-27) 

Apostolul de astăzi se referă la “a ne îmbrăca în iubire, pentru că ea este legătura desăvârşirii”. Deci desăvârşirea este, de 
fapt, a învăţa să iubim pe celălalt, să descoperim pe Dumnezeu în celălalt, în omul de lângă noi. Ar fi putut Mântuitorul să îi 
ofere acestui om soluţii mai practice într-un fel, să îi spună să construiască spitale, şcoli – despre care tot vuieşte lumea astăzi, ca 
şi cum aceasta ar fi scopul final al existenţei omului. Ei bine, Mântuitorul nu îi spune astfel de lucruri, pentru că Mântuitorul nu 
a venit să asigure succesul în lume, nu a venit să ne asigure pămȃnteşte, ci a venit să spună despre Împărăţia Cerurilor. 
Vrem – nu vrem, ne gândim sau nu ne gândim, tot în faţa acestei realităţi ne aflăm în clipa în care murim, deşi ar trebui să o 
întâlnim şi să o trăim încă din lumea aceasta. Şi, cu adevărat, cine întâlneşte Împărăţia în lumea aceasta, cine se împărtăşeşte cu 
Hristos în mod conştient în lumea aceasta, Îl va întâlni şi dincolo. Cine nu poate aici, nici dincolo nu va putea. Şi iată că 
Mântuitorul spune: “Vinde tot ce ai!” – renunţă, desparte-te de tot ce te-ai legat. Să ştiţi că e mai uşor să fii sărac material 
decât să fii sărac sufleteşte: adică să n-ai vicii, să n-ai patimi, să ştii să nu fii lipit de nimic din lumea aceasta. Iubirea nu costă 
bani. A iubi, a te jerti, a te răstigni pentru Hristos nu presupune cheltuieli; presupune cheltuirea sinelui, această rupere din 
sine în favoarea, în beneficiul celorlalţi. Şi viaţa ne pune, de multe ori, în situaţia în care putem să rupem din noi, să ne răstignim 
atunci când trebuie să iertăm pe cineva care ne-a supărat, când trebuie să cedăm ceva. Câte case, câţi familii, părinţi, fraţi nu 
se dezbină pentru obiecte, pentru lucruri. Şi atunci înseamnă să rupi ceva din tine, să răstigneşti, ca să câştigi iubirea, să câştigi 
omul. Aceasta este cea mai mare tragedie şi este, din păcate, probabil tara secolului nostru, când oamenii se sfâşie unii pe alţii ca 
să se “realizeze”. Această iubire de sine este, de fapt, cea mai mare sărăcie sufletească, este iadul trăit înainte de iadul de 
dincolo, singurătatea veşnică. 

Până la urmă, omul acela spunea că împlineşte nişte porunci, împlinise “statura umană”: nu fura, nu minţea, nu desfrâna. 
Dar nu era cu Dumnezeu. Şi Apostolii s-au înfricoşat şi au întrebat: “Dar cine poate, atunci, să se mântuiască?!” Şi Mântuitorul 
explică faptul că nu trebuie să considerăm lucrurile acestea imposibile, sau nu trebuie să le considerăm utopice, ci spune: “Ceea 
ce la oameni este cu neputinţă, la Dumnezeu este cu putinţă!” De fapt aici intervine credinţa. Atunci când cred cu adevărat în 
Dumnezeu, în Hristos – Dumnezeu întrupat, atunci şi fac, atunci chiar am încredere că o să reuşesc orice mi-aş propune (bun 
fiind); nu reuşesc acum, voi reuşi mai târziu. Dar omul trebuie să vândă această bogăţie a sa, acest sine al său, să se înstrăineze 
de sinele său, să ne lepădăm de acest sine, cum s-ar mai spune: Luarea crucii şi urmarea lui Hristos. Şi ce mai înseamnă? Să fiu 
asemenea cu Dumnezeu. Nu este chemarea noastră pe care ne-a făcut-o Dumnezeu la început? De ce l-a creat Dumnezeu pe 
om? Ca să aibă bogaţii pe pământ? Să-şi facă tot felul de lucruri şi pe urmă să moară, când ţi-e lumea mai dragă? Nu! Ar fi 
absurd, Dumnezeu S-ar fi contrazis pe Sine dacă-l destina pe om unei astfel de “existenţe”. E absurd, n-are sens să trăim astfel. 
Dumnezeu l-a chemat pe om să fie asemenea cu El, ca să-l ţină lângă El în veşnicie. 

Şi iată, deci, mesajul Evangheliei de astăzi este că trebuie să aruncăm din viaţa noastră tot ce ne separă de Dumnezeu, 
tot ce ne înstrăinează de Dumnezeu şi de semenii noştri. Pentru că, până la a-L întâlni pe Dumnezeu în mod personal, într-
o experienţă personală, Îl întâlnim în cel de lângă noi, care şi el e creat – ca şi noi – spre această asemănare cu Dumnezeu. 
Deci, aceasta este aşteptarea Mântuitorului, şi spune că este cu putinţă! Este posibil! Se poate şi în lumea de astăzi. 

În lumea de astăzi pe care o considerăm mai “civilizată”, mai “avansată” în ceea ce priveşte progresul ştiinţei, al tehnicii – 
este mai greu într-un fel să renunţi la bogăţia sinelui, pentru că totul în lumea de astăzi se bazează pe principiul al 
concurenţei, al luptei care se dă între oameni, din nefericire. Şi lupta aceasta este foarte păguboasă pentru că ea, de fapt, ne face 
să ne compromitem sufleteşte, să ne despărţim de oameni. Omul, în atât de proclamata “civilizaţie a drepturilor omului” este 
cel mai păgubit, omul este cel mai denigrat, cel mai înjurat, cel mai înjosit în această lume. De aceea, noi trebuie să avem 
atenţie să nu-L pierdem pe Hristos, aceasta este tot ce contează în viaţa noastră. NU merită să trăim pentru altceva! Pentru că 
altceva nu stăpânim. Nu stăpânim de fapt nimic, nu avem nimic. Vedeţi, aceasta este minunăţia credinţei noastre: numai 
când dăruim şi cât dăruim, aceea ne îmbogăţeşte şi sporeşte de fapt. Şi aceea ne asigură comoara în ceruri, cum spune 
Hristos. Pentru că noi întâlnim toată investiţia noastră duhovnicească, depinde sub ce formă s-a făcut, c-a fost sub formă materială 
sau spirituală, toată se găseşte înmulţită, înmiită în Ceruri. 

Deci cred că Dumnezeu ajută pe cei care renunţă pentru El în lumea aceasta – îi ajută, îi scapă de griji, şi chiar în lumea 
aceasta un om care are pe Hristos nu mai e neliniştit, nu mai e frământat de viaţa cotidiană, de luptele acestea ale vieţii, 
inutile, zilnice. Pentru că el priveşte spre altceva, aşa cum spune sfântul Pavel: Să luptăm să trăim în lumea aceasta– sigur să 
respirăm, să muncim – dar cu mintea aţintită spre Cer, adică la Hristos. Şi atunci suntem cu adevărat odihniţi, Dumnezeu ne 
dă această odihnă. Mântuitorul să ne dea această tărie a credinţei, această dorinţă de renunţare la sine şi să ne sărăcim pentru 
El, pentru că cine sărăceşte pentru Hristos se îmbogăţeşte în iubire încă de aici şi în lumea cealaltă – cum spune chiar 
Mântuitorul – va primi plata Vieţii veşnice. Amin!”                 Arhimandrit Policarp Chitulescu - www.cuvantul-ortodox.ro 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  26 noiembrie –  03 decembrie 2017 

Duminică      26 noiembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor) - Pr.Ticu 

Duminică      26 noiembrie 17  - 19 - - Sf.MASLU de obşte la Parohia Sf.Cuv.Parascheva  (Pr.Ioan Roşu) 
Luni               27 noiembrie  17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marți             28 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        29 noiembrie    9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Miercuri        29 noiembrie 17 – 19 - Vecernia, acatistul Sf.Andrei şi Litia 

Joi                  30 noiembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Andrei) - Pr.Ticu 

Vineri            01 decembrie    9 - 11 - Taina SF.MASLU 

Vineri            01 decembrie  17  - 18 - - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă        02 decembrie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu 

Sâmbătă        02 decembrie 17 - 18 - Vecernia duminicii a 31-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică      03 decembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea orbului din Ierihon) - Pr.Dragoş 

Duminică      03 decembrie 17  - 19 - - Sf.MASLU de obşte la Parohia Mărţişor  

 

INVITAŢIE :  Parohia “Sf.Cuv.Parascheva” ne invită, duminică, 26 noiembrie 2017, orele 17.00, la  

                 Sf.Maslu de obște (preot  paroh Ioan Roşu) (Str. Sld Mincă Dumitru, nr. 27 -  aproape de Spitalul Budimex) 

Joi, 30 noiembrie            – Sf.Ap.Andrei cel Întȃi chemat; Sf.Ier.Andrei Şaguna mitropolitul Transilvaniei 

Vineri, 1 decembrie        - Sf.Proroc Naum; Sf.Filaret Milostivul 

Sȃmbătă, 2 decembrie    - Sf.Proroc Avacum 

Duminică, 3 decembrie   - Sf.Proroc Sofronie; Sf.Cuv.Gheorghe de la Cernica 

                                            Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora este Ȋmpărăţia Cerurilor” (Fericirea a 8-a) 

                  Pr. Arsenie Boca ( + 28-11-1989) - Duhovnic şi clarvăzător intrat în legendă, mare trăitor, dar şi mare învăţat, 

teolog şi pictor de icoane, "Părintele Arsenie Boca a fost un fenomen unic în istoria monahismului românesc" (D. Stăniloae).  

După ce va studia Teologia şi Artele Frumoase, dar va audia cu pasiune şi cursuri de Medicină, Zian Boca va deveni 

diacon celib în 1935, iar în 1939 va lua calea Athosului, unde a petrecut trei luni, pregătindu-se pentru călugărie. Încă din 

prima tinereţe se simte la el vocaţia asumată a celui ce mai tîrziu avea să proclame: „Măi, nu toţi cei din lume se prăpădesc, nici 

toţi cei din mănăstire se mîntuiesc... De vrei să te faci călugăr, fă-te ca focul!".   Este închinoviat la Mănăstirea Sȃmbăta de Sus, 

în vara aceluiaşi an, pentru ca în anul următor să fie tuns în monahism şi să înceapă ceea ce s-a numit "mişcarea de reînviere 

duhovnicească de la Sȃmbăta".  Aducînd cu sine manuscrisele trebuincioase de la Sf. Munte Athos şi stăruind pe lȃngă 

Părintele Dumitru Stăniloae, va fi un adevărat ctitor al Filocaliei româneşti, căreia îi va realiza şi coperta. Ajutȃndu-i 

creştineşte pe luptătorii anticomunişti din Munţii Făgăraşului, Părintele intră în vizorul Securităţii, fiind arestat pentru 

prima oară în 1948. Strămutat forţat de la Sȃmbăta la Prislop, devine acolo stareţ, iar după ce sălaşul s-a transformat în 

mănăstire de maici, a rămas ca duhovnic, până în 1959, când comuniştii au risipit obştea. Între timp mai fusese încă o dată 

arestat şi dus la Canal, unde a stat aproape un an întreg. A urmat pribegia la Bucureşti, unde a fost ţinut în marginalitate, ca 

simplu pictor bisericesc, mereu sub ochiul puterii atee. În ultima parte a vieţii avea să se lege mult de două locuri: Drăgănescu 

(unde a pictat biserica timp de 15 ani, începînd din 1968) şi Sinaia (unde, din 1969, şi-a avut chilia şi atelierul de pictură, unde  

                           obişnuia să se retragă tot mai des, şi unde a şi închis ochii, în pragul iernii lui 1989, în vîrstă de 79 de ani).                                  

                                            (Răzvan Codrescu - Revista Rost, nr. 20 din octombrie 2004)          www.fericiticeiprigoniti.net 

                            Pr. Ilie Cleopa (+ 02-12-1998) -  "Pentru mântuire sunt necesare trei lucruri. Primul: răbdare; al doilea: răbdare;  
                       al treilea: răbdare. Frate Ioane, îţi mai trebuie ceva: milostenie. Nu trebuie să dai vaca! Nu ţi-a cerut Dumnezeu vaca,  
                       niciodată! Ferească Dumnezeu! Nici viţelul. Da' sticla de lapte trebuie s-o dai! Şi încă un lucru, frate Ioane: rugăciunea.  
                       Pasul şi Dumnezeu! Fără răbdare, fără milostenie şi fără rugăciune nu se poate mântui omul!” 
 

Petre Țuțea (+ 03-12-1991) se naşte pe 6 octombrie 1902, în satul Boteni, Muscel, în familia unui preot. Va studia la Liceul „Neagoe  
                          Basarab“ din Câmpulung-Muscel şi la Liceul „George Bariţiu“ din Cluj. Urmează Facultatea de Drept la Universitatea din Cluj,  
                          dar Universitatea Humboldt din Berlin. În urma studiilor universitare va deveni doctor în drept administrativ. 

                        Începând cu anul 1930, va colabora la diverse publicaţii naţionaliste, în special la ziarul „Cuvântul“, condus de filosoful  
                  Nae Ionescu. Aici va avea colegi precum: Constantin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr şi alţii. După  
                  1940 şi până la instaurarea regimului comunist va ocupa funcţiile de şef de serviciu şi apoi de director în Ministerul 

Economiei Naţionale. După venirea comuniştilor, Petre Ţuţea este arestat şi condamnat la 13 ani de închisoare, executaţi între 1948-
1953 şi 1956-1964 prin diverse penitenciare, ca Jilava, Ocnele Mari, dar mai ales la Aiud. Amintindu-şi despre acele clipe, povestea: 
„Treisprezece ani de închisoare... Nu pot să vă povestesc tot ce-am suferit pentru că nu pot să ofensez poporul român spunându-i că în 
mijlocul lui s-au petrecut asemenea monstruozităţi“. Va ieşi din închisoare cu sănătatea şubrezită şi va continua să fie persecutat de 
comunişti. Împăcat cu Dumnezeu, cu poporul său şi cu sine, Petre Ţuţea va trece la cele veşnice pe 3 decembrie 1991, declarând că dacă ar 

da timpul înapoi nu ar schimba nimic, că ar vrea ca viaţa lui „să fie exact aşa cum a fost“.                     (Mihai Grobnicu - Ziarul Lumina)  

      1 decembrie 1918 - O dată cu izbucnirea Primului Război Mondial în iunie 1914, România şi-a declarat neutralitatea, însă în 
cursul anului 1916, regele, guvernul şi Parlamentul au considerat că este momentul prielnic intrării în război. S-a hotărât astfel, în urma 
Consiliului de Coroană, desfăşurat la Palatul Cotroceni în ziua de 14/ 27 august 1916, abandonarea stării de neutralitate şi 
participarea României la război alături de Antanta (Franţa, Rusia şi Marea Britanie), împotriva Puterilor Centrale (Germania şi 
Austro-Ungaria). La această stare de lucruri a contribuit şi Regina Maria, care a susţinut intrarea României în război alături de puterile 
aliate, convingându-l pe Regele Ferdinand (german de origine) să lupte împotriva propriei sale ţări, pentru realizarea unităţii 
naţionale a românilor. Acest lucru s-a realizat în cele din urmă, prin unirea  pe baza propriei voinţe manifestate  a provinciilor 
româneşti Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) şi Transilvania (1 decembrie 1918) cu regatul României.     

                                                                                                                                           Dr.Ştefania Ciubotaru         http://jurnalul.ro 

 

 

 

 




